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Bevezetés 

Statisztikai adatok alapján a rákos megbetegedések okozta halálozások száma a 

második helyen áll a szív- és érrendszeri betegségek után. A becslések szerint a 

következő évtizedben a 14 milliós esetszám 22 millióra fog emelkedni, ezért 

rendkívül fontos, hogy megfelelő lépéseket tegyünk hatékony gyógyítása érdekében. 

Különböző eredetük és eltérő előrehaladottságuk miatt a rákos megbetegedésekre 

azonban nincs általánosan alkalmazható gyógymód. Kezelésükre jelenleg számos 

lehetőség nyílik, mint például a sebészeti beavatkozás vagy sugár-, és immunterápia, 

ugyanakkor továbbra is nagy jelentősége van a kemoterápia alkalmazásának. A ma 

használt kemoterápiás gyógyszerek döntő többsége azonban súlyos mellékhatásokat 

okozhatnak. Ennek a problémáknak a kiküszöbölésére kínál lehetőséget az ún. 

irányított kemoterápia, melynek során a hatóanyagokat olyan irányító molekulákhoz 

kapcsolják, amelyek tumorspecifikusak, ezért szelektíven juttatják be a hatóanyagot 

a tumorsejtekbe, így elkerülve a mellékhatásokat. Ilyen tumorspecifikus irányító 

molekulák lehetnek azok a peptid antagonisták, melyek mind a tumor érhálózatát 

alkotó sejtek, mind pedig a metasztatizáló daganatsejtek migrációjában kulcsszerepet 

játszó receptorokat képesek szelektíven gátolni. 

Doktori munkám kutatási területe az irányított tumorterápia egy lehetséges 

változatán alapuló, ún. „kettős irányítású” tumorterápia. Ennek keretén belül NGR 

szekvenciát (Asn-Gly-Arg) tartalmazó peptidekkel foglalkoztam, melyekről ismert, 

hogy specifikusan kötődnek és gátolják az Aminopeptidáz N (CD13) receptort, 

amelyek túltermelődnek egyes tumorsejteken és nagymértékben kifejeződnek a 

tumorok újonnan kifejlődött érrendszerében. A motívum hajlamos szukcinimid-

gyűrű kialakítására, aminek felnyílásával aszpartil és izoaszpartil (DGR és izoDGR) 

származékok keletkeznek. Az izoDGR származék potens liganduma az RGD-

integrin receptoroknak, amelyek szintén szükségesek a tumorsejtek inváziójához és 



 

 

metasztázisok kialakulásához. Az NGR-peptidek, használatával tehát lehetővé válik 

a CD13 és RGD-integrin receptorok szelektív, egyidejű célzása. 

 

 

1.ábra: Az NGRszekvenciát tartalmazó peptidek, mint „kettős irányításra” 

alkalmas tumorspecifikus molekulák  
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Célkitűzések 

Doktori munkám alapvető célja volt új NGR motívumot tartalmazó, kistagszámú 

ciklikus irányító molekulák kifejlesztése, amelyek felhasználhatók lehetnek ún. 

„kettős” célzású konjugátumok előállítására. Ezért munkám menete két nagyobb, de 

egymásra épülő szakaszra különíthető el. 

Első lépésben új, különböző gyűrűméretű, tioéter-kötéssel ciklizált NGR peptideket 

terveztem. Ezeknek a modell molekulákkal az volt, hogy szukcinimid-gyűrűzárásra 

különböző mértékben hajlamos NGR peptideket állítsak elő, amelyek az 

APN/integrin „switchen” keresztül kettős célzásuk révén, irányított tumorterápiára 

alkalmas konjugátumok alapjait adhatják. Ezért a tervezett ciklikus NGR 

peptideknek vizsgálni kívántam a dezaminálódási hajlamát és szerkezet − stabilitás 

összefüggéseket szerettem volna felállítani, amelyek prediktálhatóvá tehetik a ciklo-

NGR peptidek, mint hatóanyag szállító rendszerek tervezését. 

A második lépés során, a stabilitási és térszerkezeti eredményeket figyelembe véve, 

kívántam kiválasztani néhány teljesen eltérően viselkedő ciklo-NGR peptidet, 

amelyek irányító egységét képzik majd a kialakítandó konjugátumoknak. A 

kiválasztott ciklikus NGR peptideket kétféle, enzim-labilis spacer (GFLG- sejten 

belül, GPLGVRG- sejtfelszínen felszabaduló) beépítésével oxim-kötésen keresztül 

daunomicinnel kívántam konjugálni.  

Vizsgálni kívántam az így előállított konjugátumok stabilitását és metabolizmusukat 

az adott spacereknek megfelelő emésztő enzimek jelenlétében (lizoszóma 

preparátum és MMP2 enzim). Továbbá a konjugátumok in vitro citosztatikus és 

citotoxikus hatását terveztem vizsgálni CD13 pozitív és negatív tumorsejteken 

egyaránt. A kapott eredmények összevetéséből szerkezet − hatás összefüggéseket 

kívántam felállítani, elsősorban a szelektivitást, illletve a kettős hatást biztosító 

szerkezeti elemekre fókuszálva.  



 

 

Alkalmazott módszerek 

Szintézis: A különböző ciklikus NGR-peptideket és konjugátumaik lineáris 

prekurzorait manuálisan, szilárdfázisú peptidszintézissel állítottam elő Fmoc/tBu 

technikával, Fmoc-Rink Amid MBHA, illetve Rink-Amid 2CT gyantán. A peptidek 

szintézise során módosított, HOBt tartalma folytán kevésbé bázikus Fmoc-

hasítóelegyet használtam, hogy elkerüljem a szukcinimid-gyűrű kialakulását. A 

peptidek ciklizálását (amid-, diszulfid-, tioéter-kötés kialakításával) és ezt követően 

a daunomicin oxim-kötésen keresztül történő konjugálását oldatban végeztem. 

Peptidek és konjugátumok tisztítása és minőségi jellemzése: A peptideket és 

konjugátumaikat fordított fázisú HPLC (RP-HPLC) segítségével tisztítottam meg, 

majd pedig ezt követően analitikai RP-HPLC és tömegspektrometria segítségével 

(ESI-MS) jellemeztem. 

Térszerkezet meghatározása elektronikus cirkuláris dikroizmus (ECD) és 

mágneses magrezonancia (NMR): A kis, ciklikus NGR-peptidek térszerkezetét 

ECD és NMR spektroszkópia segítségével végeztük, abból a célból, hogy fényt 

derítsünk a stabilitás-szerkezet összefüggésekre 

Stabilitás vizsgálatok: A ciklikus NGR-peptidek és konjugátumaik stabilitását 

különböző közegekben analitikai RP-HPLC és tömegspektrometria segítségével 

követtem. A konjugátumok emésztőenzimekkel szembeni viselkedésének 

vizsgálatához LC-MS csatolt technikát alkalmaztam. 

In vitro citosztatikus és citotoxikus hatás, valamint a sejtbejutás vizsgálata: A 

ciklikus NGR-peptid- daunomicin konjugátumok vizsgálatát CD13 pozitív és 

negatív sejteken (HT1080 fibroszarkóma, illetve HT-29 vastagbél adenokarcinóma) 

végeztük PrestoBlue viabilitási teszt és áramlási citometria módszereket alkalmazva. 



 

 

Tézisek és következtetések 

Doktori munkám során kettős célzásra alkamas ciklikus NGR peptidek és 

peptidkonjugátumok kifejlesztését tűztem ki célul, amelyek segítségével a tumorok 

növekedésében és metasztázisában fontos szerepet játszó két receptor(család) (RGD-

integrinek és CD-13) támadható. Ennek alapját az irodalomból már ismert, de ilyen 

szempontból még nem vizsgált, két NGR molekula, a ciklo[CNGRC] és 

ciklo[KNGRE] adta. Kutató munkám során a ciklusban a diszulfid-híd illetve az 

amid-kötés kiváltására, a sokkal egyszerűbben kialakítható és stabilabb tioéter-kötést 

vezettem be az új ciklo-NGR peptidek előállításakor. Vizsgáltam a kialakított, új 

ciklo-NGR peptidek kémiai tulajdonságát és térszerkezetét. Ezekből a kísérletekből 

nyert információkat figyelembe véve kiválasztottam négy ciklikus NGR peptidet, 

melyeket mint célzó molekula, a konjugátumok kialakításához alkalmaztam. A 

konjugátumokba kétfajta enzim labilis spaceren keresztül daunomicint építettem be. 

Meghatároztuk a konjugátumok in vitro citosztatikus és citotoxikus hatását CD13 

negatív és pozitív sejteken. A következőkben összefoglalom a ciklikus NGR 

molekulák és konjugátumaik szintézisével és vizsgálatával kapcsolatos 

eredményeimet. 

 

I. Ciklikus NGR-peptidek 

- Az irodalmban említett ciklikus, a gyűrűben 17 atomot tartalmazó NGR peptideket 

alapul véve (Ac-ciklo[CNGRC]-NH2 és ciklo[KNGRE]-NH2) öt új 15-, 16-, és 18-

tagú tioéter-kötésű, ciklikus NGR-motívumot tartalmazó peptidet terveztem és 

állítottam elő. 

- Fontos megfigyelésekete tettem a ciklopeptidek hatékony szintézisének 

megvalósításával kapcsolatban. 

- Vizsgáltam a ciklo-NGR peptidek stabilitását különböző közegekben (savas, 

semleges, bázikus oldatokban és sejttenyésztő médiumban) és a keletkezett 



 

 

termékeket modell peptidek segítségével azonosítottam. A kapott eredmények 

alapján stabilitási sorrendet tudtam felállítani, ahol a a legstabilabbnak a 17-tagú 

ciklo[KNGRE]-NH2, míg leginkább átalakulásra hajlamosnak a legkisebb 

gyűrűtagszámú (15-tagú) a ciklo[CH2CO-NGRC]-NH2 bizonyult. 

 

II. Ciklikus NGR-peptidek szerkezet-stabilitás összefüggései 

- Az ECD és NMR spektroszkópia segítségével kapott térszerkezetre vonatkozó 

adatok rávilágítanak arra, hogy a peptidek jelentős belső dinamikával rendelkeznek 

és csak pár esetben lehet megfigyelni domináns konformert. Továbbá számos, 

többnyire torzult kanyar-szerkezet figyelhető meg szerkezetükben.  

- A térszerkezet és stabilitás vizsgálatok összevetéséből megállapítottuk, hogy 

alapvetően két tényező befolyásolja a ciklikus NGR peptidek stabilitását: a gyűrű 

flexibilitása és a szukcinimid-gyűrűt létrehozó funkciós csoportok (NGly és COAsn-

oldallánc) távolsága (d(N-C)). 

- A gyűrű flexibilitását a peptidgerincen belül és a peptidgerinc-oldalláncok között 

kialakuló H-híd kötések befolyásolják. Minél több H-híd kötés kialakulására van 

lehetőség az adott ciklo-NGR peptidben, annál ellenállóbb a dezaminálódási lépéssel 

szemben. 

- A szukcinimid-gyűrűt létrehozó funkciós csoportok távolsága logikusan összefügg 

a stabilitással: minél közelebb találhatóak egymáshoz, annál nagyobb a 

valószínűsége a dezaminálódási lépésnek. A d(N-C) hatása a szukcinimid-

gyűrűzárásnak Tris-pufferben, bázikus körülmények között, 48 óra figyelhető meg 

legdominánsabban. Ekkor a dezaminálódási hajlam és a d(N-C) értékek között 

egyenes arányosságot lehet megfigyelni.  

- Megállapítottuk, hogy a ciklo[KNGRE]-NH2 peptid kiugró stabilitását az 

magyarázza, hogy a HNGly H-híd kialakításában vesz részt, így a proton leadása nem 

kedvezményezett. 



 

 

 

 

2. ábra: A d(N-C) és a stabilitás összefüggése 

 

III. Ciklikus NGR-peptid-daunomicin konjugátumok 

- A kialakított ciklikus NGR-peptidekből stabilitásuk alapján négyet (a két 

legstabilabb és a két legkevésbé stabil) választottam ki, melyek alkalmasak lehetnek, 

konjugátumokban irányító molekulákként való használatra.  

- A konjugátumok daunomicint, egy ismert kemoterápiás gyógyszert, tartalmaztak 

hatóanyagként. A daunomicint oxim-kötés kialakításán keresztül, kétféle enzim 

labilis spaceren keresztül építettem be. Ezek az enzim labilis spacerek sejten belüli 

(GFLG-spacer, emésztőenzime a lizoszómális katepszin B) vagy sejten kívüli 

(GPGVRG-spacer, emésztőenzime a sejtfelszíni MMP-2) felszadulást tettek 

lehetővé. 

2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

D
ez

am
in

ál
ás

%

NHGly-bCOAsn távolság (Å) 

ciklo[CH2CO-NGRC]-NH2

2,84 Å

4,17 Å

3,79 Å

ciklo[CH2CO-KNGRC]-NH2

2,87 Å ciklo[CH2CO-NGRChomo]-NH2

ciklo[CH2CO-PNGRC]-NH2; 4,42 Å

Ac-ciklo[CNGRC]-NH2; 4,96 Å

4,74 Å

ciklo[CH2CH2CO-NGRC]-NH2

ciklo[KNGRE]-NH2



 

 

- Az NGR peptideket a C-terminálisukon keresztül meghosszabbítva vagy ahol erre 

lehetőség volt, a szekvenciában lévő lizin oldallácán keresztül építtettem be a 

konjugátumokba, így összesen 12 konjugátumot állítottam elő. 

 

 

3. ábra: Ciklo-NGR-daunomicin konjugátumok szerkezete 

IV. Ciklikus NGR-peptid-daunomicin konjugátumok stabilitása és emésztő 

enzimekkel szembeni viselkedése 
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- A konjugátumok stabilitását szérumtartalmú sejttenyésztő médiumban vizsgáltam, 

hogy képet kapjak arról, hogy az in vitro tesztek során milyen arányban van jelen az 

NGR/izoDGR/DGR motívumot tartalmazó konjugátum. Az eredmények azt 

mutatják, hogy a nem konjugált ciklikus NGR-peptidek stabilitásából nem lehet 

következtetni a konjugátumok stabilitására, mert azt számos egyéb tényező 

befolyásolja (konjugált hatóanyag, enzim labilis spacer szekvenciája stb). 

- A kialakított konjugátumok viselkedését a két különböző spacernek megfelelő 

emésztőenzimmel (patkánymáj lizoszóma homogeátum illetve izolált MMP-2 

enzim) szemben is vizsgáltam 6 illetve 72 órát követően.  

- A GFLG spacert tartalmazó anyagok esetében azt tapasztaltam, hogy két csoport 

különíthető el: „gyorsan”, 6 óra alatt degradálódó és „lassan” metabolizálódó 

anyagokra. A különbségek valószínűleg sztérikus okokra vezethetőek vissza. 

Továbbá az irodalmi adatoknak megfelelően nem a szabad hatóanyag, hanem annak 

egy származéka, a Dau=Aoa-Gly-OH a legkisebb ilyen körülmények között 

észlelhető metabolit. 

- A GPLGVRG spacert tartalmazó konjugátumok esetében viszont két végletet 

képviselő anyagot lehet kiemelni: a vizsgált körülmények között 72 órát követően 

teljesen metabolizálódó illetve a lebontásnak ellenálló anyagokat.  

 

V. Ciklikus NGR-peptid-daunomicin konjugátumok in vitro vizsgálata  

- A CD13 pozitív és negatív sejteken végzett in vitro tumorellenes hatás vizsgálatok 

azt mutatták, hogy a GFLG spacert tartalmazó, a ciklopeptid C-terminálisán 

keresztül kialakított konjugátumok inkább a kettős célzásra (RGD integrinek, CD13) 

alkalmasak, míg a ciklopeptid lizin oldalláncán keresztül kapcsolt hatóanyag 

konjugátumok elsősorban CD13 szelektív célzást tesznek lehetővé. A konjugátumok 

tumorellenes hatásának pontosabb értelmezése érdekében végzett sejtfelvételi 



 

 

vizsgálatok – figyelembe véve a lizoszómális lebomlási adatokat – igazolták az 

összefüggést a sejtfelvétel és a tumorellenes hatás között. 

- A kapott adatok alapján megállíptható továbbá, hogy annak a két GPLGVRG 

spacert tartalmazó konjugátumnak volt in vitro tumorellenes hatása, amelyek az 

MMP-2 enzim általi metabolizálódása során szélsőségesen viselkedtek. Mindkét 

hatásos vegyület mindkét sejttípuson közel egyformán hatott, tehát ezek is kettős 

hatású konjugátumoknak tekinthetők. Viszont kiemelendő, hogy a minimálisan 

metabolizálódó, a gyűrűben lévő lizin -aminocsoportján keresztül módosított amid-

kötésű konjugátum a szabad hatóanyaghoz hasonló hatással rendelkezett.  

 

Összefoglalás 

Célkitűzéseimnek megfelelően kettős célzásra alkamas ciklikus NGR peptideket és 

peptidkonjugátumokat fejlesztettem ki, amelyek segítségével a tumorok 

növekedésében és metasztázisában fontos szerepet játszó két receptor(család) (RGD-

integrinek és CD-13) támadható.  

Kutató munkám során a ciklusban a diszulfid-híd illetve az amid-kötés kiváltására, a 

sokkal egyszerűbben kialakítható és stabilabb tioéter-kötést vezettem be az új ciklo-

NGR peptidek előállításakor. Vizsgáltam a kialakított, új ciklo-NGR peptidek kémiai 

tulajdonságát és térszerkezetét. Ezekből a kísérletekből nyert információkat 

figyelembe véve kiválasztottam négy ciklikus NGR molekulát melyeket mint célzó 

molekula, konjugátumok kialakításához alkalmaztam. A konjugátumokba kétfajta 

enzim labilis spaceren keresztül daunomicint építettem be. Meghatároztuk a 

konjugátumok in vitro citosztatikus és citotoxikus hatását CD13 negatív és pozitív 

sejteken. A tumorellenes hatást a sejtfelvételi és metabolikus stabilitás vizsgálatok 

eredményeivel értelmeztem. 
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